Na koniec czerwca, jak co roku zagości w Łodzi tętniący kolorami i muzyką festiwal
FOLKOWE INSPIRACJE. Od soboty 29 czerwca będzie można wziąć udział w wielkim święcie folku
kultury grup etnicznych z całego świata! Międzynarodowy Festiwal Twórczości Młodych FOLKOWE
INSPIRACJE jest wydarzeniem wyjątkowym w kalendarzu wydarzeń kulturalnych Łodzi, którego
pozytywna energia jak magnes przyciąga z roku na rok nowych odbiorców.
Od dziewięciu lat organizatorami imprezy są Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi wraz z Fundacją
Promocji i Wspierania Twórczości CONVIVO.
Przez osiem dni (29.06-6.07) Łódź i region opanuje międzynarodowa fiesta, pełna muzyki, sztuki i zabawy.
Wśród licznych atrakcji zaplanowano m.in. warsztaty artystyczne i rękodzielnicze, międzynarodowe koncerty,
debatę młodzieżową, pokazy mody, wystawy, spektakle, instalacje artystyczne oraz gry, zabawy i jarmark
rzemiosł. W sumie na program IX Folkowych Inspiracji złoży się 25 wydarzeń artystyczno-edukacyjnych.
W bogatym programie Festiwalu FOLKOWE INSPIRACJE nie zabraknie stałych i bardzo lubianych przez
widzów
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o ZŁOTĄ ŁÓDKĘ, czy liczne koncerty i pokazy, podczas których swoje atrakcyjne programy zaprezentują
uczestnicy festiwalu z różnych stron świata. W tym roku, wsłuchując się w głosy uczestników i odbiorców
poprzednich edycji, propozycje festiwalowe zostały poszerzone o kategorię TEATR. Zaprosimy widzów
między innymi na spektakl muzyczny ZE STAREGO PAMIĘTNIKA do Teatru Dom oraz na FOLKOWY
TEATR ULICZNY do Pasażu Róży.
Pierwsze wydarzenia festiwalowe odbędą się w Porcie Łódź, a już w niedzielę energia folku poniesie
się po regionie łódzkim i zawita do Skierniewic pod hasłem WŚRÓD SADÓW I OGRODÓW.
Kolejne atrakcje, jak interaktywne widowisko FOLKOWANIE DLA POKOJU!, instalacja multimedialna
RYTMY.DŹWIĘKI.TRADYCJE, wystawy, pokazy mody i inne będą miały miejsce w Manufakturze, Muzeum
Fabryki oraz Pałacu Młodzieży w Łodzi. Festiwal zakończy koncert galowy U PRZĄŚNICZKI, który odbędzie
się w Centrum Promocji Mody Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.
W tegorocznej edycji swoje kultury przybliżać nam będą artyści z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Azerbejdżanu,
Uzbekistanu, Słowenii, Palestyny, Gruzji, Turcji, Czech, Holandii, Włoch, Mołdawii oraz Polski.
Wstęp na wszystkie wydarzenia IX Festiwalu Folkowe Inspiracje jest wolny.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Wojewoda Łódzki prof. Zbigniew Rau, Marszałek Województwa
Łódzkiego Grzegorz Schreiber i Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska.
------Wszystkie informacje i program można znaleźć na naszej stronie festiwalowej: www.folkoweinspiracje.pl
Zachęcamy również do śledzenia aktualności pojawiających się na naszej stronie na FACEBOOKU:
@folkoweinspiracje

